Politika společnosti Semperit v oblasti kvality, bezpečnosti,
zdraví a životního prostředí

Dbáme na to, aby si všichni naši zaměstnanci byli vědomi své úlohy a odpovědnosti při plnění a udržování kombinovaného
systému řízení naší společnosti Semperit. Naším závazkem je zajištění shody se všemi právními a ostatními požadavky ve
všech zemích v nichž působíme a také zapojení našich zaměstnanců do diskuze i řešení otázek v oblastech bezpečnosti a
ochrany zdraví. Povzbuzujeme všechny naše zaměstnance k proaktivní práci a umožňujeme jim podílet se na udržitelných
zlepšeních. Návrhy na zlepšení jsou zkoumány z hlediska jejich efektivity, dále vyhodnocovány a v případě potřeby rychle
implementovány. Zavádíme dostatečné a odpovídající globální standardy a uvážlivě poskytujeme zdroje pro dosažení
těchto cílů. Jsme povinni pravidelně kontrolovat výkonnost společnosti a dodržování těchto zásad.
Tato politika odráží kulturu a hodnoty naší společnosti. Úplná integrace konceptu kvality(Q) a bezpečnosti, ochrany zdraví
a životního prostředí (SHE) je důležitou součástí našich cílů a zároveň základem pro stanovování našich plánů a programů
vedoucích k zajištění neustálého zlepšování. To se rovněž odráží v uplatňování a integraci konceptu „Výroby světové třídy“
(WCM), který vychází z filozofie „nula je perfektní číslo“, a to ve specifických oblastech kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví
a životního prostředí (SHE).

Kvalita
K

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního
prostředí (SHE)

„„ Vyrábíme produkty na základě
„Přístupu Nulové Chybovosti“ co
možná nejhospodárnějším
způsobem, ve shodě s požadavky
našich zákazníků i ve shodě s požadavky kladenými na naše výrobky.

„„ Abychom dosáhli „Nulové Úrazovosti“, zdůrazňujeme, že
žádný úkol nemůže být tak důležitý, aby při jeho provádění
byla ohrožena bezpečnost a zdraví nebo životní prostředí.

„„ Z pohledu kvality produktů, technologického pokroku a nákladové
efektivity jsme pro naše zákazníky
dlouhodobě vysoce spolehlivým
partnerem.
„„ V souladu s nám svěřenou
odpovědností my všichni
odpovídáme za kvalitu své práce!
Proto se řídíme příslušnými
požadavky.
„„ Jsme přesvědčeni, že kvalita je
nedílnou součástí každé naší
činnosti, vždy a na každém
pracovišti v rámci naší společnosti.

„„ Své závody a provozy navrhujeme, řídíme a provozujeme tak,
abychom zajistili maximální míru bezpečnosti a zároveň účinně
eliminovali působící rizika. Pečujeme o zdraví i spokojenost
našich zaměstnanců, návštěvníků, dodavatelů, smluvních
partnerů a jiných klíčových zúčastněných stran stejně tak, jako o
energetickou účinnost a dlouhodobou udržitelnost v oblastech
ochrany životního prostředí a prevenci vzniku znečištění.
„„ Zjišťujeme, posuzujeme a řídíme bezpečnostní aspekty, rizika
a dopady našich stávajících i budoucích aktivit a přijímáme
společenskou odpovědnost za naše zaměstnance.
„„ Při navrhování našich produktů, rozvoji našich procesů,
projektů a služeb uplatňujeme naše znalosti na všechny
aspekty bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.
„„ Připravujeme se na zdolávání krizových situací i na
případné provozní problémy. Veškeré otázky týkající se
bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí (SHE)
budou přezkoumány a přiměřeně ošetřeny formou vhodně
definovaných opatření.
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Abychom dosáhli těchto cílů, soustavně poskytujeme odpovídající školení, podáváme informace a instrukce v oblasti kvality
a bezpečnosti práce, zabýváme se zdravotními riziky i aktivitami přispívajícími k ochraně životního prostředí. Představenstvo
společnosti i všichni naši zaměstnanci postupují plně v souladu s touto politikou kvality, bezpečnosti práce, ochrany zdraví
a životního prostředí (SHE) čímž zdůrazňují, že neustálé zlepšování je zárukou naší trvalé konkurenceschopnosti a úspěchu!

